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Schoolsporttoernooi Voetbal 

 
Datum: Diverse speeldatums | Voor groep 3 t/m 8 | Locatie:          diverse locaties 
Tijd: van 13:30 tot 17:00 |   | Inschrijven:  t/m woensdag 23 februari 
 

 

      Beste sportieve leerlingen van de Johan Friso, 

Op woensdag 30 maart én 6 april 2022* wordt Schoolsport Voetbal georganiseerd in samenwerking met  
sc GSC/ODS, EBOH, vv Dubbeldam, Oranje Wit, FC Dordrecht av en vv Wieldrecht. Deze 7 voetbalverenigingen 
zijn tevens gastheer op beide dagen. (*eventuele uitwijkdatum is woensdag 13 apri) 
 
De winnaars van de poules van groep 7/8 meisjes en groep 7/8 jongens 8 tegen 8 zullen op woensdag 20 april 
op de finaledag spelen bij vv Dubbeldam. 

Dit seizoen veranderen de spelvormen in het schoolvoetbal:  
Groep 5/6 speelt 6 tegen 6, groep 7/8 speelt 8 tegen 8. 

Deze wijziging heeft te maken met het feit dat in deze leeftijdscategorieën van het jeugdvoetbal deze nieuwe 
spelvormen worden gehanteerd. 

      Categorieën: 
      – Groep 3/4 (jongens 6 tegen 6) - Groep 5/6 (jongens 6 tegen 6) - Groep 7/8 (jongens 8 tegen 8) 
      – Groep 3/4 (meisjes 6 tegen 6) - Groep 5/6 (meisjes 6 tegen 6) - Groep 7/8 (meisjes 8 tegen 8) 
 
Teambegeleiding  

Ieder team heeft een volwassen begeleider nodig. Zonder de steun en begeleiding van jullie welwillende ouders is 
dit niet mogelijk! Ook wanneer de ouders zelf nog niet eerder met deze sport kennis hebben gemaakt, is het toch 
fijn als zij als aanspreekpunt tijdens de wedstrijden aanwezig willen zijn. Vaak gaat het er meer om dat de kinderen 
op tijd bij de juiste wedstrijd aanwezig zijn dan dat er inhoudelijke kennis over de sport wordt verwacht. Zonder be-
geleiding gaan dit soort zaken vaak mis tijdens toernooien.  

 
Tenue  

Voor deelname aan een van de sporttoernooien is het dragen van een ‘schoolsporttenue’ verplicht. De aanschaf van 
deze schoolsporttenues wordt geregeld door juf Maureen. Als je een sporttenue nodig hebt kan je vader of moeder 
contact opnemen met haar, of even bij haar binnenlopen. Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De 
borg voor het sporttenue bedraagt 25 euro. Dit bedrag moet je vader of moeder vooraf overmaken op onze school-
rekening NL 56 RABO 0167885677 t.n.v. cbs Johan Friso.   

 
Fairplay: 

Als je wint met sport is dat natuurlijk geweldig, maar voor de Johan Friso school geldt misschien nog wel meer de 
Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen! Wij hechten dan ook erg veel waarde aan Fairplay: 
eerlijk en sportief met elkaar bezig zijn ... dat geldt voor zowel de kinderen als voor de supporters. Voor vragen e.d. 
over de toernooien zal tijdens elk toernooi ook iemand van Sportbedrijf Dordrecht als aanspreekpunt aanwezig zijn. 
 

 

Inschrijven kan t/m woensdag 23 februari 2022 op www.johanfriso.nl bij het onderdeel Sport. Klik op voetbal 
Daar vind je het digitale inschrijfformulier en ook alle informatie over dit toernooi.  

Inschrijving na deze datum is niet meer mogelijk! 
 
Bij vragen kunnen jullie ons mailen via sport@johanfriso.nl.  
 
Namens de Sportcommissie,  
Leeroy Tims en Cris de Jongh 

http://www.johanfriso.nl/
mailto:sport@johanfriso.nl

